
STADGAR 
Föreningen Ny Livslust 

Säte: Eskilstuna kommun 

antagna vid årsmöte 2010-08-16 med ändringar vid årsmöte 2013-02-25  

samt ändringar vid årsmöte 2015-03-03, 2017-03-09 och 2018-04-11. 

 

§ 1 Namn och ändamål 

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av högre medvetenhet. 

Föreningen förmedlar kunskap och vägledning för sökare, samt tillhandahåller och förmedlar 

material för medvetenhetsutveckling. Religiöst och politiskt obundet. 

(ändring 2013-02-25, 2015-03-03, 2018-04-11) 

 

§ 2 Medlemskap och medlemsavgift 

Ev. medlemsavgift fastställs årligen vid årsmötet. 

Som medlem i föreningen innebär det att man godtar föreningen syfte och mål. 

Föreningen kan bestå av medlemmar som önskar: 

Arbeta ideellt i föreningens verksamhet. 

Vara stöd i hjärta och tanke. 

Uteslutning sker om medlem motarbetar föreningens ändamål och arbete, se § 16. 

(ändring 2015-03-03) 

§ 3 Årsmöte 

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som 

angivits i kallelsen. Kallelse utgår ca tre veckor före mötesdagen.  

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från 

styrelsen och enskilda medlemmar skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka 

före årsmötet.  

Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet, i februari-mars. 

Extra årsmöte sammankallas inom en månad från det att minst en tredjedel av klubbens 

medlemmar så krävt. 

Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning. 

Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Varje närvarande medlem har en 

röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när annat speciellt stadgas, se § 6.  

Alla medlemmar har motions- och förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till 

styrelsen tre veckor före årsmötet. 

 

§ 4 Punkter vid årsmöte 

Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av justerare tillika rösträknare 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

5. Revisorernas berättelse 

6. Styrelsens ansvarsfrihet 

7. Motioner och förslag 

8. Avgifter 

9. Val av ordförande på ett år 

10. Val av styrelseledamöter på två år 

11. Val av suppleanter på ett år 

12. Val av revisorer på två år 

13. Övriga frågor 



§ 5 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av ordförande och det antal 

ordinarie ledamöter och suppleanter som fastställs av föreningens årsmöte. 

Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare, kassör och andra funktionärer samt den eller 

de personer som skall teckna föreningens firma. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen och 

bokslut med resultat- och balansräkning skall vara tillgängliga för revisorerna senast två 

veckor före årsmötet. 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. 

 

§ 6 Styrelsens sammansättning 

Föreningens styrelse utgörs av ord. styrelseordförande samt tre styrelseledamöter. 

Vid styrelseledamots entledigande eller utökning av styrelsen, väljs ny ledamot in genom 

gemensamt beslut av styrelsen. (ändring 2013-02-25) 

§ 7 Styrelsens beslutförhet 

Styrelsemedlemmarna beslutar gemensamt i alla frågor. Vid skiljeaktigheter avgör 

majoritetsröster. En röst per ledamot. Suppleanter har endast rådgivande röster. Vid ledamots 

frånvaro har den ersättande suppleanten rösträtt. 

 

§ 8 Styrelsesammanträde 

En gång i halvåret, då ledamöter och eventuella suppleanter närvarar. 

 

§ 9 Föreningens firma 

Styrelseledamöterna tecknar föreningens firma två och två.  

 

§ 10 Föreningens kapital 

Inkommande gåvomedel skall användas till den löpande verksamheten och eventuella 

arvoden. (ändring 2013-02-25) 

Kapitalet ska placeras på ett bankkonto i Sparbanken Rekarne Eskilstuna. 

Uttag sker gemensamt av två styrelsemedlemmar. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

Kalenderår 

 

§ 12 Revision 

Revisorn går igenom föreningens verksamhet inklusive den ekonomiska hanteringen. 

Revisorn anger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller 

avstyrks. 

 

§ 13 Valberedning 

Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen. 

 

§ 14 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 röstövervikt. 

 

§ 15 Föreningens upplösning 

Föreningen får inte upplösas, så länge minst tre (ändring 2012-02-29) medlemmar vill 

fortsätta verksamheten.  

Beslut om upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. 

Vid eventuell upplösning av föreningen fördelas tillgångar enligt följande: 



Begagnade materiella tillgångar återgår till tidigare ägare i styrelsen eller föreningsmedlem, 

eller bortskänkes genom gemensamt beslut av styrelsen. 

Nyinköpta tillgångar av mindre värde fördelas på lämpligt sätt genom gemensamt beslut av 

styrelsen. 

Nyinköpta tillgångar av större värde avyttras och kapitalet används för välgörande ändamål 

genom gemensamt beslut av styrelsen. 
 

§ 16 Särskilda bestämmelser 

Styrelsen kan varna eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig 

ordning eller på annat sätt agerar till skada för föreningen eller motarbetar föreningens 

ändamål och arbete. Medlem kan avstängas från deltagande i föreningens verksamhet för viss 

tid, dock högst ett år. Uteslutning föregås alltid av muntlig och skriftlig varning. 

Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut. 

Omprövning sker på följande styrelsemöte. 

 


